
















































































































Zgodnie z art. 13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/23 65 z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie przejrzysto ści transakcji finansowanych z u życiem papierów 
warto ściowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozpo rządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. 
Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzie ń bilansowy spółka zarz ądzająca AFI prezentuje poni żej 
informacje o transakcjach finansowanych z u życiem papierów warto ściowych i o swapach 
przychodu całkowitego Subfunduszu 

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień  2017-12-31  

 
  

Dane ogólne:  
Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek 
całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów) 

- 

Kwota aktywów b ędących przedmiotem ka żdego rodzaju transakcji finansowanych z u życiem papierów warto ściowych 
oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyra żona jako kwota bezwzgl ędna w walucie przedsi ębiorstwa 
zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarz ądzanych aktywów przedsi ębiorstwa zbiorowego inwestowania): 
Kwota bezwzględna w PLN - 
Odsetek zarządzanych aktywów - 

 

Dane dotycz ące koncentracji:  
10 najwi ększych wystawców zabezpiecze ń we wszystkich transakcjach finansowanych z u życiem papierów 
warto ściowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale  na wolumeny papierów warto ściowych i towarów 
otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwis ka wystawcy) 
10 najważniejszych kontrahentów odr ębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finanso wanych z u życiem 
papierów warto ściowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisk o/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto 
transakcji pozostaj ących do rozliczenia) 
Udzielanie po życzek papierów warto ściowych lub towarów oraz zaci ąganie 
pożyczek papierów warto ściowych lub towarów - 

Transakcje zwrotna kupno -sprzeda ż lub transakcje zwrotna sprzeda ż-kupno  - 

 

Zbiorcze dane dotycz ące transakcji:  
Udzielanie pożyczek papierów warto ściowych lub towarów oraz zaci ąganie po życzek papierów 
warto ściowych lub towarów 
Rodzaj i jako ść zabezpiecze ń - 
Okres zapadalno ści zabezpiecze ń w podziale według nast ępujących klas 
zapadalno ści - 

Waluta zabezpiecze ń - 
Okres zapadalno ści w odniesieniu do transakcji finansowanych z u życiem 
papierów warto ściowych i do swapów przychodu całkowitego w podzial e według 
następujących klas zapadalno ści 

- 

Kraj, w którym kontrahenci maj ą siedziby  - 
Rozliczenie i rozrachunek  - 

Transakcja zwrotna kupno -sprzeda ż lub transakcja zwrotna sprzeda ż-kupno  
Rodzaj i jako ść zabezpiecze ń - 
Okres zapadalno ści zabezpiecze ń w podziale według nast ępujących klas 
zapadalno ści - 

Waluta zabezpiecze ń - 
Okres zapadalno ści w odniesieniu do transakcji finansowanych z u życiem 
papierów warto ściowych i do swapów przychodu całkowitego w podzial e według 
następujących klas zapadalno ści 

- 

Kraj, w którym kontrahenci maj ą siedziby  - 
Rozliczenie i rozrachunek  - 

 

Dane dotycz ące ponownego wykorzystania zabezpiecze ń: 

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, 
w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w 
informacjach ujawnianych inwestorom 

- 

Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych 
zabezpieczeń gotówkowych 

- 

 



Przechowywanie zabezpiecze ń otrzymanych przez przedsi ębiorstwo zbiorowego 
inwestowania: 
Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów  stanowi ących zabezpieczenie przechowywanych przez ka żdego 
z powierników. 
Liczba powierników - 

Powiernik Kwota aktywów stanowi ących 
zabezpieczenie 

 

Przechowywanie zabezpiecze ń otrzymanych przez przedsi ębiorstwo zbiorowego 
inwestowania: 
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach - 
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach - 
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach - 

 

Dane dotycz ące rentowno ści i kosztów:  

 
od 2017-01-01 do 2017-12-31  

 

Rentowno ść Koszty  
Udzielanie po życzek papierów 
warto ściowych lub towarów oraz 
zaciąganie po życzek papierów 
warto ściowych lub towarów: 

Kwota Odsetek Kwota Odsetek 

- Przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania - - - - 

- Zarządzający przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania 

- - - - 

- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 
Transakcja zwrotna kupno -sprzeda ż lub 
transakcja zwrotna sprzeda ż-kupno: Kwota Odsetek Kwota Odsetek 

- Przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania 4 100,00% - - 

- Zarządzający przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania - - - - 

- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) - - - - 

 

 



Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleo 

Statut funduszu nie zawiera postanowieo ograniczających możliwośd odkupywania jednostek 

uczestnictwa z uwagi na niską płynnośd lokat. 

 

Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 

Wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania płynnością zostały dostosowane do przepisów 

regulujących funkcjonowanie alternatywnych funduszy inwestycyjnych w sposób zapewniający 

zgodnośd wynikającego z polityki inwestycyjnej profilu ryzyka płynności funduszu z zasadami 

wykupywania jednostek uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane istotne 

zmiany w regulacjach zarządzania płynnością. 

 

Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot zarządzający 

Z uwagi na przyjętą politykę inwestycyjną, w ramach której fundusz inwestuje w instrumenty 

finansowe dające ekspozycję na rynki typu emerging markets lub frontier markets, w tym głównie 

akcje i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, a także możliwośd inwestowania w instrumenty 

pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka 

inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, istotnymi 

ryzykami na jakie narażony jest fundusz są ryzyko rynkowe, walutowe i  operacyjne. 

Ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu zostały szczegółowo 

omówione w prospekcie informacyjnym funduszu.  

Towarzystwo ustanowiło system zarządzania ryzykiem. W ramach systemu wydzielono wewnętrzną 

jednostkę organizacyjną oraz powołano wyspecjalizowane komitety odpowiedzialne za zarządzanie 

ryzykiem oraz przyjęto wewnętrzne procedury regulujące w jednolity sposób proces zarządzania 

ryzykiem funduszy. Obejmuje on mechanizmy i metody identyfikacji, pomiaru, oceny, monitoringu i 

raportowania ryzyk na jakie narażone są poszczególne fundusze zarządzane przez Towarzystwo. 

Zarządzanie ryzykiem odbywa się w sposób spójny dla wszystkich zarządzanych funduszy. Dla 

każdego funduszu Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka związane z jego polityką inwestycyjną 

oraz bieżącym procesem inwestycyjnym. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Towarzystwo 

może także ustanawiad wewnętrzne limity na określone typy zidentyfikowanych ryzyk. 

System zarządzania ryzykiem podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. 

Zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może byd stosowany w ich imieniu 

oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeo lub gwarancji udzielonej na podstawie 

porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej  

Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza stosowanie dźwigni finansowej. Wewnętrzny limit 

możliwej do stosowania dźwigni finansowej (obliczonej z zastosowaniem metody zaangażowania) 

wynosi 200% aktywów netto.  

Fundusz może wykorzystywad ponownie zabezpieczenia udzielane na rzecz Funduszu na podstawie 

transakcji na instrumentach pochodnych nierozliczanych centralnie, w wyniku których powstaje 

dźwignia finansowa. 

 



Łączna wysokośd zastosowanej dźwigni finansowej AFI 

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnieo, 

ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013) do obliczania dźwigni finansowej funduszu 

stosuje się metodę zaangażowania oraz metodę brutto. 

Wysokośd dźwigni finansowej obliczonej zgodnie z metodą zaangażowania na koniec roku - 98,84% 

Wysokośd dźwigni finansowej obliczonej zgodnie z metodą brutto na koniec roku - 166,9% 

 



 

Opis  istotnych  zmian  informacji  wymienionych  w informacji  dla  klienta alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego zaistniałych  w trakcie roku obrotowego:  

Towarzystwo na dzieo sporządzenia niniejszego Sprawozdania  dokonało aktualizacji 

Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie danych podmiotu 

zarządzającego Funduszem w związku z połączeniem Noble Funds TFI S.A. z Open Finance TFI 

S.A. w dniu 1 czerwca 2017 r.  

Informacja  dotycząca  sytuacji  na  koniec  okresu  objętego  sprawozdaniem rocznym oraz 

działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej  na  rynku  

regulowanym,  nad  którą  specjalistyczny  fundusz  inwestycyjny otwarty, fundusz 

inwestycyjny zamknięty albo alternatywna spółka inwestycyjna przejęli kontrolę  – chyba 

że informacje te są zawarte  w sprawozdaniu finansowym tej spółki nienotowanej na rynku 

regulowanym – nie dotyczy 

 

- liczba  pracowników  podmiotu,  który  zarządza  alternatywnym  funduszem 

inwestycyjnym: na dzieo 31 grudnia 2017 – 57 osób 

- całkowite  kwoty  wynagrodzeo  wypłaconych  przez  podmiot,  który zarządza  

alternatywnym  funduszem  inwestycyjnym,   pracownikom, w tym odrębnie, całkowitą 

kwotę wynagrodzeo wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1 

Rok 2017 składniki stałe składniki zmienne Razem składniki 

Całkowita kwota 

wynagrodzeo 

pracowników 6 293 146,28 2 792 471,97 9 085 618,25 

całkowita kwota 

wynagrodzeo 

wypłacona 

osobom, o 

których mowa w 

art. 47a  ust 1. 2 238 911,83 2 792 471,97 5 031 383,80 

- kwota  wynagrodzenia  dodatkowego  wypłaconego  ze  środków  alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego - W   2017 r.  nie  były  przez  Noble Funds TFI SA  wypłacone  

wynagrodzenia  ze  środków  alternatywnego  funduszu  inwestycyjnego 

 

 

 

Ocena    możliwości    realizacji    zamierzeo inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, 

w porównaniu  do  wielkości  posiadanych  środków,  z  uwzględnieniem  możliwych  zmian  

w  strukturze  finansowania tej działalności. 

Sposób inwestowania środków pieniężnych nie jest istotnie zależny od wielkości posiadanych 

środków. 

Ocena czynników i nietypowych zdarzeo mających  wpływ na wynik z działalności za  rok  

obrotowy,  z  określeniem  stopnia  wpływu  tych  czynników  lub  nietypowych zdarzeo na 

osiągnięty wynik. 



Czynniki  i  nietypowe  zdarzenia,  które  miałyby wpływ  na  wynik nie wystąpiły. 

Kluczowe   finansowe   wskaźniki   efektywności  związane z działalnością Funduszu. 

Subfundusz Africa & Frontier działający w ramach Noble Funds Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego zanotował następujące wyniki: 

WAN / CI (29 grudnia 2017 r.): 56,46 

Zmiana procentowa CI za jeden miesiąc: 5,43% 

Zmiana Procentowa CI za trzy miesiące: 6,66% 

Zmiana procentowa CI za sześd miesięcy: 4,09% 

Zmiana procentowa CI za dwanaście miesięcy: 18,29% 

 

 


